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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 17 DECEMBER 1856 
 
Smilde, 13 Dec. Heden mogt de onderwijzer J.T. Boerhuis alhier het zeldzaam voorregt genieten, van 

hier vijftig jaren onderwijzer te zijn geweest. Ofschoon ZEd. sedert ongeveer vier jaren niet meer aan het 

onderwijzen der jeugd deelneemt, wordt de kerkdienst door hem nog altijd waargenomen en zoowel bij 

avond als bij dag zonder eenen bril te gebruiken. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 24 DECEMBER 1856 
 
Smilde, 20 Dec. Terwijl men heden op de boerderij van den heer Eekhout bezig was met dorschen, 

kwam de zoon van de schoenmaker L. Hogewind te struikelen, geraakte in de dorschmachine, met dat 

ongelukkige gevolg dat hem het linkerbeen even boven de enkel geheel is verbrijzeld. Gelukkig dat de 

paarden terstond staan bleven, waren die door gegaan dan zou zijn geheel ligchaam verbrijzeld zijn 

geworden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 27 DECEMBER 1856 
 
De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op MAANDAG den 5 Januarij 1857, des avonds te 6 uur, ten 

huize van den Kastelein H.J. RONNER aldaar, ten verzoeke van de Erven PIETER FEIJEN te Smilde, in het 
openbaar bij inzate te veilen: 

TWEE HUIZEN 

met SCHUREN, benevens eene HUISPLAATS en daarachter gelegen TUIN, alsmede een kamp 
GROENLAND, alles aan elkander, in de Kom der gemeente de Smilde, aan de straatweg-zijde der 

hoofdvaart, tegen over de Evert Hendriks wijk. 

Eerdaags zal te Smilde publiek worden verkocht, een overdekte PRAAM, groot 51 tonnen, liggende te 

Smilde voor de werf van OSSEL, genaamd DE JONGE JOHANNES, laatst als eigenaar bevaren door 
schipper HENDRIK DE VROOME. 

Assen, 26 December 1856      H.H. VAN LIER 

De Notaris Mr. W.O. SERVATIUS te Dwingelo, zal ten verzoeke van de Erven BRUGGINK en 

medeëigenaren, op DINGSDAG den 6 Januarij e.k. des morgens om 11 uur te beginnen, ten huize van de 
weduwe L. FLEDDERUS te Hoogersmilde, gemeente Smilde, bij palmslag publiek verkoopen: 

Eene opstrekkende BOERENPLAATS, gelegen aan de straatweg te Hoogersmilde voormeld, bestaande uit 

HUIS en ERF, BOUW- en GROENLAND en HEIDEVELD, te zamen 13 bunders, 13 roeden en 50 ellen 
groot, en thans door den medeëigenaar A. BLOMSMA wordende bewoond en gebruikt, benevens een 

perceel HEIDEVELD, gelegen bij het tolhek te Hoogersmilde, twee dito perceelen en de gemeente 

Diever en eenig HOOILAND onder Dwingelo. 

Het opgaand HOUT op voorgeschrevene boerenplaats op stam staande zal op dien zelfden Dingsdag den 

6 Januarij, des morgens om 10 uren te beginnen, in het openbaar worden geveild. 


